7e zondag door het jaar (-c) 19-20 februari 2022
–
decanaat Poperinge
Aperitief:

Ik heb je lief – Stef Bos (1992)

https://www.youtube.com/watch?v=uNvY5hxBhOo
Ik zie hoe landen zich verscheuren
Ik voel de kanker van cynisme
Ik zie de mensen zonder dromen
Ze vluchten in goedkope luxe
In de ontevreden steden
Jaagt de haat door oude straten
De dreiging komt steeds dichterbij
Maar ik, ik heb een medicijn
Ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever dan mijn leven
Dan om het even wat
Ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever liefste
Elke dag
Wat ik ook wil zeggen
Jij krijgt mijn woorden klein
Was ik maar een dichter
Dan kon ik dichter bij jou zijn
Was ik maar het bloed
Dat door jouw lichaam stroomt
Dan sliep ik in je hart
En ik woonde in jouw hoofd
Want ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever dan mijn leven
Dan om het even wat
Ik, ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever Liefste
Elke dag
Ik heb je liever Liefste
Elke dag
Ik heb je liever Liefste
Elke dag
Ik heb je liever liefste
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Lied: Hoe is uw naam (ZJ 566)
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Eeuwige God, wij willen U zien,
geef ons vandaag een teken van liefde.
Want wat de hemel is voor de aarde,
dat is uw liefde voor hen die geloven.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Gij, de vergeving van alle zonden,
recht en gerechtigheid voor deze wereld.
Gij, de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van liefde.
Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God.
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde

Welkom
Vandaag krijgen wij een evangelietekst te horen
die - zacht uitgedrukt - heel gemengde gevoelens oproept:
"Heb je vijanden lief".
Volkswijsheden als 'poets wederom poets' en 'oog om oog, tand om tand'
verwoorden wellicht veel beter
onze gevoelens tegenover al wie ons dwarsbomen.
Jezus gaat daar lijnrecht tegen in: "Heb je vijanden lief."
En als je dat kunt opbrengen, voegt Hij eraan toe,
dan toon je dat je begrepen hebt
wat echt christen-zijn betekent.
Met die maat gemeten
ziet het er met ons christen-zijn wellicht niet zo mooi uit.
Laat ons dus maar beginnen met onze schuld te erkennen
en God en onze naasten - vriend en vijand - om vergeving te vragen.

Gebed om ontferming
Heer, we leven samen met mensen van verschillende culturen, van verschillende
levensopvattingen en gezindheden; we moeten ook samenleven met mensen die wij
geen goed hart toedragen. Toch zegt Gij ons: “Wees barmhartig, zoals jullie Vader
barmhartig is”. Neem ons mee op uw weg van verdraagzaamheid en geweldloosheid.
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons.
Heer, uw leven van belangeloze liefde moet ons tot voorbeeld zijn. Maar steeds weer –
bewust of onbewust – zijn we op zoek naar eigen profijt, naar eigen belang eerst, en laat
het geluk of ongeluk van anderen ons ijskoud. Neem ons mee op uw weg van
medemenselijkheid. Christus, ontferm U over ons.
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Heer, soms botst onze inzet en goede wil op muren van onbegrip en ijzeren logica.
Dan zinkt de moed ons wel eens in de schoenen en vergeten we dat Gij naast ons staat
met uw ondersteunende liefde. Blijkbaar is ons geloof te klein. Neem ons mee op uw weg
van verzoening, en leer ons kijken met uw ogen van liefde voor alle mensen. Daarom
bidden wij: Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God
Eer
eer
eer
eer

aan
aan
aan
aan

God in de hoge:
de Vader die de oorsprong is,
de Zoon die in de wereld kwam,
de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.
Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed
Barmhartige Vader,
wij zijn klaar om te luisteren naar uw Woord.
Wij bidden U dat het ons bevrijdt,
ons uittilt boven onze klein-menselijke maat
en ons tot nieuwe mensen maakt,
tot mensen naar uw hart,
mensen zoals Jezus,
uw mensgeworden Liefde,
oneindig goed. Amen.

Bij de lezingen:
Koning Saul maakte jacht op David.
Maar als David de kans krijgt zich van zijn vijand te ontdoen,
laat hij Saul het leven.
Zo is onze eerste lezing een illustratie van het evangeliewoord:
"Heb je vijanden lief".
Luisteren wij naar die Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing:

Uit het eerste boek Samuël (1 Sam. 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)
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In die dagen ging Saul met drieduizend uitgelezen Israëlieten
op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken.
7
David en Abisai kwamen in de nacht bij het leger aan
en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen.
Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken;
Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen.
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8
Toen zei Abisai tegen David:
`Nu levert God uw vijand aan u uit.
Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen!
Eén stoot! Meer is niet nodig!'
9
Maar David zei tegen Abisai:
`Nee, dood hem niet!
Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?'
12 David nam de lans en de waterkruik van het hoofdeinde van Saul weg
en zij gingen terug.
Niemand zag het, niemand merkte iets,
niemand werd wakker; iedereen sliep door,
want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld.
13 Toen David aan de overkant gekomen was,
ging hij ver weg op de top van een berg staan,
zodat er een grote afstand tussen hen was.
22 Hij riep luid:
`Hier is uw lans, koning,
laat een van uw mannen hem maar komen halen.
23 De Heer vergeldt ieders rechtschapenheid en trouw.
De Heer had u vandaag aan mij overgeleverd,
maar ik heb mijn hand niet willen opheffen tegen zijn
gezalfde.

Tussenzang: Psalm 103 (102) 1-2, 3-4, 8 en 10, 12-13
Refrein: De Heer is barmhartig en welgezind.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!
Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen;
De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.
Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
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Tweede lezing:

(1 Kor. 15, 45-49)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe.
Broeders en zusters,
45 Dit is de zin van wat er staat geschreven;
de eerste mens, Adam, werd een levend wezen.
De laatste Adam werd een levendmakende Geest.
46 Maar niet het geestelijke komt het eerst;
het natuurlijke gaat eraan vooraf,
daarna komt het geestelijke.
47 De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards;
de tweede is uit de hemel.
48 Op die eerste mens van aarde lijken alle aardse mensen,
op de hemelse mens zullen alle hemelingen lijken.
49 En net zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen,
zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.

Lied: Barmhartige Heer (ZJ 316)
https://www.youtube.com/watch?v=ygqRic8Tdvc
Refr.: Barmhartige Heer, genadige God.
Barmhartige Heer, genadige God.
Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefde voor hen die geloven.
Zover als het Oosten van het Westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.
Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.
Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind en ze zijn verdwenen.
Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.

Evangelie:

(Lc. 6, 27-38)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
27 Tegen jullie die luisteren, zeg Ik:
heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten,
28 zegen hen die je vervloeken en bid voor degenen die je smaden.
29 Slaat iemand je op de wang, bied hem dan ook de andere,
en pakt iemand je jas af, weiger hem ook je hemd niet.
30 Vraagt iemand je om iets, geef het,
en pakt men iets van je af, vraag het dan niet terug.
31 Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.
32 Als jullie je vrienden liefhebben,
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is er dan reden tot dankbaarheid?
Ook de zondaars hebben hun vrienden lief.
33 En als jullie je weldoeners weldoen,
is er dan reden tot dankbaarheid?
Ook de zondaars doen dat.
34 En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht,
is er dan reden tot dankbaarheid?
Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen.
35 Nee, heb je vijanden lief, doe wel en leen uit,
en verwacht daarvoor niets terug.
Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn:
je wordt kinderen van de Allerhoogste,
want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen.
36 Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.
37 Werp je niet op als rechter, dan zullen jullie niet berecht worden.
Veroordeel niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden.
Spreek vrij, dan zullen jullie vrijgesproken worden.
38 Geef, dan zal jullie gegeven worden.
Een mooie maat, stevig aangedrukt, goed geschud
en overvol zal je in de schoot geworpen worden.
Want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden.'

Overweging(en)
Het Evangelie van vandaag sluit aan op de zaligsprekingen die we hoorden vorige week.
Maar het gaat nog een heel stuk verder. Het laat wenkbrauwen fronsen en tenen krullen.
Zo’n opdracht …. Heb zelfs uw vijanden lief……Hoe moeten we daar mee omgaan? Wie
kan dat waar maken?
Onze leefwereld is eerder een Tom en Jerryverhaal. Waar we ons inleven in de kleine
maar vinnige en slimme muis Jerry die telkens weet te ontsnappen aan de pogingen van
de verwaande, luie en hovaardige kat Tom om hem te vangen. Maar eigenlijk is dat een
beeld van onze harde wereld. Zowel Tom als Jerry zijn vaak even gemeen tegenover
elkaar. En anderzijds lijken ze soms ook met elkaar te kunnen opschieten als ze er
allebei hun voordeel mee halen en zo de bazin van Tom kunnen om de tuin leiden. Maar
een eindje later gaat het er weer even gewelddadig aan toe: Jerry snijdt Tom
doormidden, slaat zijn hoofd tussen een venster of een deur, stopt zijn staart in een
wafelijzer of een stopcontact. En Tom gebruikt bijlen, pistolen, dynamiet, knuppels en
vergif om Jerry van kant te maken. Allemaal even wreed. En nu hoor ik je zeggen… we
wisten toch dat het allemaal wel weer goed kwam want het was toch maar een
stripverhaal…. Fictie. Maar het zijn wel beelden waar we mee zijn opgegroeid en die we
in zekere zin sympathiek vonden ook. Beelden van oog-om-oog, tand-om-tand.
Gelukkig hebben we nog de eerste lezing waarin David ons een voorbeeld geeft hoe hij
het heeft aangepakt. Het is niet dat hij zich laat doen door degenen die hem belagen en
naar het leven staan. Maar als hij kan kiezen om geen bloed te vergieten en geen
slachtoffers te maken, dan doet hij dat ook.
Maar de opdracht van Jezus ‘heb uw vijanden lief’ kunnen we waarschijnlijk maar echt
begrijpen als we beseffen dat wij ook allemaal voor een stuk onze eigen vijand zijn. Wie
heeft er nog nooit iets gedaan dat niet echt gevaarlijk was … dat zijn gezondheid in het
gevaar bracht? Dat eigenlijk, achteraf bekeken, totaal onverantwoord of heel dom was?
Het is niet dat wij terroristen moeten liefhebben, radicale moslims hartelijk welkom
moeten heten, een man met een Kalasjnikov moeten knuffelen of een meisje met een
bomgordel binnen moeten uitnodigen. Neen zo wereldvreemd is deze boodschap van
Jezus niet. Want Hij wist beter dan wie ook waartoe de mensen in staat zijn. Wacht even.
Voordat je het idee krijgt dat Jezus niet zou weten hoe het onder mensen toegaat.
Luister nog even iets langer naar hoe Hij zijn leerlingen en ook ons onderwijst. Zijn
woord zegt alles over hemzelf. Hoe hij zich niet verzette tegen zijn vijanden. Hoe Hij het
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kruis op zich nam om uiteindelijk aan dat kruis te sterven. Maar meteen de redder werd
van alle mensen.
Maar zijn woord zegt ook alles over ons! En dan wil ik jullie aandacht richten op dat
stukje van het Evangelie van vandaag waar Jezus zegt: ‘er zal een rijke beloning voor
jullie zijn: je wordt kinderen van de Allerhoogste, want Hij is ook goed voor ondankbare
en slechte mensen. En daarbij spreek Jezus niet over dat deel van de mensen dat niet
gelooft, maar wel over alle mensen… ook de gelovigen…‘De gehele mensheid gedraagt
zich vaak als een ondankbaar en kwaadwillig ras!’ En toch is God goed voor ze!
Ook wij behoren tot dat mensenras dat vaak hun eigen ruiten ingooit en hun toekomst
op het spel zet. Dat er niet in slaagt om een vredevolle samenleving op te zetten, maar
vaak vastloopt in conflicten en ruzies die dan ook weer zo moeilijk bijgelegd worden….die
soms generaties lang duren en van ouders op kinderen overgedragen worden.
Een mens is gelukkig in staat om het goede te doen… maar evenzeer heeft ieder van ons
ook altijd een duistere kant. En als we niet waakzaam zijn en niet opletten dan doen we
ongelukken voor we het goed beseffen.
Met andere woorden… het is niet vanzelf dat wij vrienden van God zullen worden. Want
wij bouwen allemaal muren en barrières op die ons van hem vervreemden. Die ons
verhinderen om geheel open en transparant te zijn.
Maar gelukkig wacht God niet tot wij Hem een vriendschapsverzoek sturen. Neen,
alhoewel wij ook een stukje vijand worden van God en zelfs van onszelf, toch houdt God
niet op met ons lief te hebben.
Gelukkig dus dat God zegt ‘Heb uw vijanden lief’ en dat ook zelf doet… want anders
zouden wij ook afgesneden worden van onze bron door de fouten die wij maken, door
het kwaad dat wij onvermijdelijk ook zelf doen in ons leven. Maar … zo is het dus niet. En
dat is toch wel echt de Blijde Boodschap….God blijft de mensen lief hebben. En aangezien
wij zijn medewerkers zijn en Hij ons nodig heeft om zijn ogen, zijn oren, zijn mond, zijn
handen, zijn voeten, zijn hart te zijn in deze wereld…. Kan Hij niet anders dan van ons te
vragen dat wij dat ook in de mate van het mogelijke proberen. Amen.
diaken Dirk Verschoore
--------------------------------------Wangen wachten af
Mensen wachten af
Je kunt iemand
een klap in zijn gezicht geven.
Je kunt iemand een kus geven,
als teken van liefde.
De wang wacht af.
Wat zal het worden:
een klap of een kus?
(P. Berkien)
---------------------------------------Waarom schrikken wij ervoor terug
ons door God te laten beminnen?
Waarom zelfs die gedachte afwijzen
en al het lijden van de wereld aanwijzen
om te bewijzen dat Gods liefde een illusie is?
Waarom moet de wereld eerst volmaakt zijn,
vooraleer wij durven te geloven
dat God van ons houdt?
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Waarom schrikken wij ervoor terug
ons door God te laten beminnen?
Waarom willen wij afstand houden?
Waarom telkens uitpakken
met het doembeeld van onze fouten
en onze belofte aan vergeving?
Waarom niet simpel gelukkig zijn
omdat God van ons houdt?
Als God ons wil beminnen
in een wereld zoals die is,
als Hij van ons wil houden
zoals wij zijn, onvolmaakt,
struikelend, maar steeds op weg.
Als liefde nu eens zijn manier is
om het lijden van de wereld mee te dragen.
Als liefde zijn manier is
om ons te genezen
om ons weer heel te maken.
Als liefde zijn taal is, zijn Woord…
Waarom zouden wij er dan voor terugschrikken
om Hem te antwoorden in dezelfde taal,
met hetzelfde woord?
Hij heeft het in ons hart gelegd.
(naar Manu Verhulst)

Woorden van geloof
Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.
Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.
Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.
Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen.

Voorbeden
Pr.:

Barmhartigheid, geweldloosheid, belangeloze liefde,
zoveel waarden die Jezus ons voorleefde.
Het klinkt ons als muziek in de oren.
Keren wij ons tot de Heer
en leggen wij onze gebedsintenties neer op zijn tafel.
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L.:

Bidden wij voor mannen en vrouwen die zich niet laten meeslepen
in de spiraal van kwaad tot erger. Laten wij bidden…
Bidden wij voor mensen die aangedaan onrecht beantwoorden met
vergevingsgezindheid. Laten wij bidden…
Bidden wij voor alle slachtoffers van onmenselijkheid en zinloos geweld…
dat zij wat hen aangedaan werd te boven mogen komen. Laten wij bidden…
Bidden we voor hen van wie we afscheid hebben moeten nemen.
Dat zij mogen de vruchten plukken van het goede dat zij begonnen zijn.
Laten wij bidden…

Pr.:

Barmhartige God, U vraagt ons meer dan het gewone:
U vraagt liefde voor de vijand, vergeving voor wie in de fout ging.
Geef dat wij onszelf overwinnen en de weg van mildheid en verzoening
durven gaan. Dit vragen wij U door Jezus, uw mens geworden liefde. Amen.

Lied: Weest niet verbaasd

(ZJ 721 – 1 Joh. 3, 11-18)

➔ www.youtube.com/watch?v=x0Niamd-blc
➔ andere melodie: https://www.youtube.com/watch?v=pxTJaekoZR0
Weest niet verbaasd, als u de wereld haat;
gij moet integendeel uw liefde geven:
dat is de overgang van dood naar leven!
Wie niet bemint leeft in gestorven staat.
Al wie zijn broeder haat begaat een moord.
God heeft ons niet geroepen om te doden,
samen te leven heeft Hij ons geboden.
Alleen de liefde plant zijn schepping voort.
Maar wie de dood diep in zijn wezen draagt,
kan die het leven in zich hebben wonen?
Broeder en broeder zijn tezamen zonen
van God die liefde geeft en liefde vraagt.
Zo hebben wij de liefde Gods herkend:
dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven.
Er staat in alle woorden Gods geschreven
dat wie de mensen haat zijn schepping schendt.
Wie al het goed van deze wereld heeft
en die zijn broeder dan gebrek ziet lijden,
hoe zou Gods liefde levend in hem blijven?
Levend alleen is wat nieuw leven geeft.
Niet slechts met woord en tong maar metterdaad
en in der waarheid moeten wij beminnen.
Zo immers leven wij het leven binnen.
Wie niet bemint leeft in gestorven staat.
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Gebed over de gaven
God van mensen,
wij bieden U brood en wijn aan
als teken dat wij U willen toebehoren
als kinderen van dezelfde Vader.
Voed ons met uw gaven.
Genees ons van middelmatigheid
en snijd weg uit ons midden
alles wat ons verhindert medemens te zijn,
bondgenoten van elkaar. Amen.

Groot Dankgebed
Wij danken U dat U een God van mensen bent,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
U hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend bent U, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden: Heilig, …
Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die U geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.
Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.
INSTELLINGSVERHAAL
Verkondigen wij de kern van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die U hebt vastgesteld.
Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
U, die het welzijn van de mensen wilt,

10

en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
God, Vader van ons allen, niemand uitgezonderd,
geef ons moed en kracht om met vriend en vijand
het gebed te bidden dat Jezus ons leerde.
Onze Vader,...
Als wij dit gebed tot werkelijkheid zouden kunnen maken
en niet langer kwaad met kwaad vergelden,
als we belangeloos leren leven
en anderen, die niet zijn zoals wij, niet langer oordelen en genadeloos veroordelen,
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het Koninkrijk....

Vredeswens
De gekruisigde bracht ons bijeen uit alle hoeken van verdeeldheid.
Hij herinnert ons, bij tij en ontij, aan Gods naam.
Hij leerde ons dat onze God, de God is van het Verbond,
de God is van gemeenschappelijkheid,
van trouw blijven aan elkaar,
van vrede stichten en vergeven.
De vrede en de vergevingsgezindheid van onze God, zij altijd met U.

Lam Gods
Communie
Lied: Onze hulp is de naam van de Heer (ZJ 318 – Psalm 103)
➔ https://www.youtube.com/watch?v=5ck3WDtlWNc
Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij is voor ons een barmhartige Vader
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
Refr.: Onze hulp is de naam van de Heer,
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
Hij roept mijn leven weg uit het graf,
Hij maakt mijn dagen vol van geluk
en als een arend herleeft mijn jeugd.

refrein

Deze God beschuldigt ons niet
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en nooit zal Hij kwaad met kwaad vergelden.
Groter dan onze zonden is Hij.
refrein
Zoals een man voor zijn zonen barmhartig is,
zo is Hij voor ons een barmhartige Vader.
Hij kent ons toch. Hij heeft ons gemaakt.
Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij is voor ons een barmhartige Vader
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
Onze hulp is de naam van de Heer,
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

Slotgebed:
Barmhartige God,
geef ons een nieuw hart, open en vriendelijk voor alle mensen.
Geef ons nieuwe ogen,
om U te ontdekken in mensen, in al wat ons overkomt.
Geef ons een nieuw geloof
dat ons in staat stelt vol vertrouwen opnieuw te beginnen.
Geef ons nieuwe hoop,
die durft uitzien naar die bijna onmogelijke vrede.
Geef ons nieuwe liefde,
diep als de zee warm als vuur sterker dan de dood. Amen.

Zegen en zending:
"Wees barmhartig zoals uw Vader in de hemel barmhartig is.
Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden.
Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden."
Als wij deze woorden van hier meenemen als opdracht voor de komende week,
dan zal Gods zegen op ons rusten:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dessertje:
Zijn woord, van lang geleden, – een voetspoor in het zand –
en zijn belofte dat Hij met ons zal zijn, elke dag.
Daarvan leven wij, wij, christenen van deze tijd.
Zijn aansporing – of was het zijn gebod? –
om elkander te beminnen zoals Hij,
met zijn grote, dwaze liefde.
Daarvan leven wij, christenen van deze tijd.
Zijn visioen: dat morgen alles anders wordt, en deze aarde nieuw,
zoals God het gedroomd heeft.
Daarvoor leven wij, wij, christenen van deze tijd.
We zijn daarmee zo kwetsbaar en zo zacht
als brood in de harde wereld van cijfers en valuta.
Maar we zijn daardoor ook zo nuchter en zo ethisch ingesteld
in een wereld die nog steeds gelooft
in de strijd tussen goed en kwaad
zoals die gestreden wordt in het huis van Tom en Jerry.
(Zeer vrij naar Manu Verhulst)
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